BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
A. Motivering
Overwegende dat op deze manier de vaststellers (in casu de politie) beschikken over een reglement
dat over de gehele politiezone het zelfde is wat de werkzaamheid voor de vaststellers bevordert.
Overwegende dat op deze manier gestreefd wordt naar een verhoogde rechtszekerheid en gelijkheid
tussen de inwoners van de gehele politiezone gelet op het feit dat dit reglement voor iedereen van
de politiezone van toepassing is.
B. Inbreuken
Artikel 1. Inleiding
§1. Dit reglement is een aanvulling op de algemene politiereglementen en reglementen van inwendig
bestuur van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Dit reglement dient, daar waar
aangeduid, hiermee samen gelezen te worden.
§2. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder openbare plaats de openbare
weg, de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle andere plaatsen die open staan
voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
§3. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder voor het publiek
toegankelijke plaats elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er
werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden er gewoonlijk toegang te hebben tot
die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
Artikel 2. Naleven bevelen burgemeester en instructies politie
§1. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133/135 van de
nieuwe Gemeentewet, naleven.
§2. Iedereen is er in het algemeen toe gehouden de instructies van de lokale politie op te volgen en
meer in het bijzonder bij manifestaties, oproer en problemen.
Artikel 3. Afstemming gemeentelijke belastingen en retributies
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van het door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor
rekening van de overtreder.
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Artikel 4. Machtigingen en vergunningen
§1 De in dit reglement beoogde machtigingen en vergunningen zijn ten persoonlijke titel waardoor ze
niet kunnen overgedragen worden aan een andere persoon. Daarnaast zijn ze herroepbaar. Ze
kunnen dus op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang dit vereist.

§2 Het niet naleven van de vergunning of haar voorwaarden kan leiden tot een sanctie zoals voorzien
in de wet van 24 juni 2013, met name een geldboete, of de schorsing of intrekking van de
vergunning.
Openbare rust
Artikel 5. Storend en onnodig daglawaai
Elk rumoer of lawaai, bij dag, dat van die aard is om op ongewone wijze de rust van de inwoners
onnodig te verstoren of dat aanleiding geeft tot ernstige klachten, wordt in algemene zin verboden.
Artikel 6. Lawaai veroorzaakt door dieren
De houder van huisdieren waarvan het geblaf, het geschreeuw of het gekrijs, aanleiding geeft tot
ernstige klachten vanwege de buren, is strafbaar met de door dit reglement bepaalde straffen.
Artikel 7. Sluitingsuren drankgelegenheden
§1. De uitbaters van drankgelegenheden zijn verplicht deze tijdig te sluiten en te doen ontruimen
zodat aan de bepalingen van het sluitingsuur kan worden voldaan.
Dit sluitingsuur is bepaald als volgt:
- 1u00 ’s morgens, behoudens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag ;
- 2u00 ’s morgens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag ;
- 3u00 ’s morgens ter gelegenheid van de gemeentekermissen, de jaarmarkten, wijkkermissen, kersten oudejaarsavond.
§2. De drankgelegenheden mogen ten vroegste opnieuw opengaan om 08 uur.
Artikel 8. Kermissen
Het is uitdrukkelijk verboden het kermisterrein vroeger te betreden dan de afgesproken tijdstippen,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de marktleider.
Artikel 9. Toegang speelpleinen
§1. Na 22.00 uur moeten de speel- en skateterreinen (inclusief BMX-infrastructuur) worden verlaten.
§2. Het is verboden deze terreinen te betreden met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van
dienstvoertuigen.
Artikel 10. Begraafplaatsen
§1. De begraafplaats is een openbare plaats waar bijzondere verwachtingen naar rust en orde
gelden. Het is verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie
op touw te zetten waardoor de orde en rust of de aan de doden verschuldigde eerbied verstoord
wordt.
§2. Het is verboden de begraafplaatsen te betreden buiten de in betrokken gemeente geldende
toegangsuren.
Artikel 11. Machtiging burgemeester

Zonder machtiging van de burgemeester is het verboden:
1. het organiseren van een manifestatie, samenscholing of openbare vergadering op de openbare
weg of in open lucht ;
2. het gebruik van luidsprekers of enig ander geluid producerend apparaat, met om het even welk
doel, waarbij het geluid uitgalmt op de openbare weg of de werkzaamheden of rust van anderen
ernstig kan verstoren, inclusief muziek- en zanguitvoeringen ;
3. het ontsteken van vuurwerk of het oplaten van wensballonnen ;
4. het gebruik van feestkanonnen, automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen ;
5. af te wijken van de vastgestelde openings- en sluitingsuren van drankgelegenheden en
occasionele evenementen ;
6. zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op openbare plaatsen behoudens op carnaval ;

Openbare gezondheid, reinheid en veiligheid
Artikel 12. Veilige doorgang
§1. Het is verboden op een openbare plaats en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een
activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang en het gebruik
van anderen in het gedrang kan brengen.
§2. Om de vlotte doorgang van de hulpdiensten te verzekeren in de zones voor verblijfsrecreatie
zowel voor de toegangswegen die op privaat domein , gedeeltelijk privaat en openbaar domein als
op het openbaar domein gelegen zijn moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het verzekeren van een vrije doorgang met een minimale breedte van 4m;
- het verzekeren van een vrije hoogte van 4m;
- het voorzien van een degelijke (waterdoorlatende) verharding met een draagkracht van 20 ton over
de gehele breedte van de grondschotel.
Artikel 13. Inname openbaar domein
De inname van het openbaar domein is enkel toegelaten mits vergunning wordt gevraagd en
bekomen van het college van burgemeester en schepenen.
Zo is ondermeer een vergunning nodig voor:
- het plaatsen van aankondigingsborden of aanbrengen van affiches op een openbare plaats ;
- inname van een openbare plaats om werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein
zowel aan de oppervlakte als onder de grond (containers, werfinstallaties, bouwmaterialen,…) ;
- inname van een openbare plaats voor het plaatsen van materialen die passen bij horecauitbatingen of ambulante handel ;
- aansluiting op de openbare riolering ;
Artikel 14. Aanplakking en uitdeling
Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken mogen slechts op de
openbare plaats worden aangebracht, mits het verkrijgen van een vergunning en het naleven van de
hierin vermelde voorwaarden.

Hetzelfde geldt voor het uitdelen van flyers op een openbare of voor het publiek toegankelijke
plaats.
Bij inbreuk op voormeld artikel zal in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakkingen, de
verdeler van de publiciteit of de plaatser van borden of doeken, als overtreder worden aangeduid. Is
de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als overtreder worden
weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld dan is de organisator van de activiteit,
waarvoor reclame wordt gemaakt, de overtreder.
Artikel 15. Organiseren van manifestaties of of openbare vergadering op de openbare weg of in
open lucht
§1. Zonder machtiging van de burgemeester is het verboden een manifestatie, samenscholing of
openbare vergadering op de openbare weg of in open lucht te organiseren ;
§2. Indien de organisatoren niet gekend zijn en niet kunnen geïdentificeerd worden en geen toelating
verleend werd door de burgemeester, kan een administratieve geldboete opgelegd worden aan alle
deelnemers ;
§3. Het dragen van of beschikken over elk voor de openbare veiligheid geacht gevaarlijk voorwerp is
gedurende iedere manifestatie of samenscholing verboden.
Artikel 16. Sneeuwruimen en rein houden voetpad
§1. Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de eigenaars of gebruikers van een eigendom langsheen
een openbare weg erover waken dat voor die eigendom voldoende ruimte voor de doorgang van de
voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te
vermijden.
§2. De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid van het voetpad
met inbegrip van de straatgoot voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom over de
volledige perceelsbreedte te vrijwaren, met inbegrip van het verwijderen van alle onkruid.
Deze verplichting rust op volgende personen:
1. voor de gebouwen bewoond of gebruikt voor handelszaak: zij die ze betrekken of gebruiken.
2. voor de openbare gebouwen en instellingen, gebouwen en instellingen van openbaar nut, scholen,
kerken e.d.: de huisbewaarders of de aangestelde voor beheer of toezicht over het gebouw of de
instelling;
3. voor de onbewoonde gebouwen: de eigenaars
4. voor de onbebouwde percelen binnen de bebouwde kom: de gebruiker van de grond, of bij
ontstentenis van gebruiker, de eigenaar
5. Onder appartementsgebouw wordt verstaan elk gebouw dat door meer dan één gezin en / of
gebruiker wordt gebruikt.
- voor appartementsgebouwen MET Vereniging van Mede-eigenaars: de Vereniging van Medeeigenaars (de VME zal bijgevolg iemand moeten aanstellen om deze verplichting na te komen).
- voor appartementsgebouwen ZONDER Vereniging van Mede-eigenaars: de bewoner of gebruiker
van de gelijkvloerse verdieping ; zijn er meerdere wooneenheden op de verdieping zullen de
bewoners in onderling overleg iemand aanduiden. Wanneer het gelijkvloers (tijdelijk) onbewoond of
ongebruikt is, dan rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de dichtst daarboven
gelegen verdieping.

Artikel 17. Rein houden openbare en publiek toegankelijke plaats
§ 1. Het is verboden afvalstoffen, goederen, voorwerpen en andere stoffen achter te laten of te
bewaren op een openbare plaats of een publiek toegankelijke plaats:
- die de reinheid en/of esthetiek van de omgeving kunnen schaden
of
- die hinderlijke uitwasemingen en/of een gevaar kunnen veroorzaken voor de openbare gezondheid
en veiligheid.
§2. In de straatvuilbakjes mag enkel afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten
gedeponeerd worden.
§3. Het is verboden modder, zand, vuilnis of gelijk welk afval in de rioolkolken te gieten, te werpen of
te vegen.
§4. Het is verboden voorwerpen, op een openbare of voor het publiek toegankelijke plaats geplaatst,
opzettelijk omver te werpen, te verplaatsen of elders weg te werpen ;
§5. Iedereen die, op om het even welke wijze, het openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen,
is verplicht dit onverwijld te reinigen op eerste verzoek;
§6. Uitbaters van gelegenheden, die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke
omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht een afvalkorf te plaatsen en de omgeving van hun
inrichting rein te houden;
§7. Het niet naleven van de regels inzake de ophaling van huisvuil en ambachtelijk afval wordt
aanzien als een inbreuk op paragraaf 1 van dit artikel. Zo mag ondermeer:
- het voor ophaling bestemde huisvuil slechts buitengezet worden vanaf 18 uur op de dag
voorafgaand aan de dag van de ophaalronde. Na de ophaalronde moeten de recipiënten terug
binnen genomen worden binnen de 24 uren.
- het voor ophaling bestemde huisvuil uitsluitend worden aangeboden in de door de
opdrachthoudende vereniging ter beschikking gestelde of aanvaarde recipiënten.
- voormelde recipiënten enkel voor de woning of gebouw van de aanbieder geplaatst worden,
behoudens in de straten waar de ophaalwagens onmogelijk kunnen komen.
§8. Het is verboden het voor ophaling bestemde huisvuil te doorzoeken of te ontvreemden,
behoudens in het kader van het vaststellen van een sluikstort.
Artikel 18. Verdeling van reclamedrukwerk
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of
achter te laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, anders dan de brievenbus. Het is
verboden voormeld drukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een sticker met tekst
dat dergelijk drukwerk ongewenst is.
Artikel 19. Huisnummering

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente
werd toegekend, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.
Artikel 20. Rein houden private terreinen en gebouwen
§1. Elke eigenaar van een privaat terrein is verplicht dit terrein te onderhouden als een goede
huisvader en er voor te zorgen dat passanten en omwonenden niet gehinderd kunnen worden door
onkruid, aanplantingen of gewassen die op zijn perceel grond staan.
§2. Het is verboden zaken achter te laten of te bewaren:
- die de reinheid en/of esthetiek van het openbaar domein kunnen schaden
of
- die hinderlijke uitwasemingen en/of een gevaar kunnen veroorzaken voor de openbare gezondheid
en veiligheid.
§3. Al wie het genot heeft van een terrein is verplicht de afwateringsgrachten waarvan de
ruimingwerken niet door een hogere wetgeving zijn gereglementeerd, te kuisen zodat een normale
afvoer van het water verzekerd is. Is de afwateringsgracht verdwenen is hij gehouden deze te
herdelven. Vormt de gracht een grens tussen twee eigendommen, rust de bovenvermelde
verplichting op de gebruikers van beide eigendommen, elk voor de helft.
Artikel 21. Dieren
§1. De begeleiders van een hond zijn steeds verplicht om de uitwerpselen van het dier op de
openbare wegen of openbare ruimten onmiddellijk te verwijderen.
§2. Om de uitwerpselen van het dier op de openbare weg onmiddellijk te kunnen verwijderen,
moeten de begeleiders van een hond steeds in het bezit zijn van een geschikt zakje. Dit zakje moet
op het eerste verzoek van de politie getoond worden.
§3. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden (met uitzondering van honden
die andere dieren moeten begeleiden) verboden deze onbewaakt vrij te laten rondlopen op een
openbare of een publiek toegankelijke plaats. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider op elk
ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te
bespringen of private eigendommen te betreden.
§4. De honden moeten daarenboven aan de leiband gehouden worden, die niet langer dan 1,5 meter
mag zijn:
1. op de openbare weg binnen de bebouwde kom;
2. op de wegen en de wandelpaden van parken;
3. op openbare markten.
§5. De toegang met honden is tenslotte verboden op groenvoorzieningen, sportterreinen,
speelpleinen en in parken (behoudens de wegen en paden).
§6. Het is verboden honden op te hitsen of niet tegen te houden als deze personen of andere dieren
achtervolgen of aanvallen.
§7. Deze bepalingen (§1, 2, 3 en 5) zijn niet van toepassing voor blinden met hun geleidehond.

§8. Het is verboden in de openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en
openbare tuinen eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten, duiven)
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
Artikel 22. Wildplassen en bevuilen
§1. Het is verboden op of van op een openbare plaats of de openbare weg te urineren of zijn
behoefte te doen, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht.
§2. Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen, die kunnen bevuilen of
beschadigen, tegen verende voertuigen, huizen, gebouwen en afsluiten van een ander werpen, in
tuinen en besloten erven.
Artikel 23. Onrechtmatig betreden van onroerende goederen
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een leegstaand gebouw betreden.
Artikel 24. Alcohol op het openbaar domein
§1. Het is verboden om tussen 00.00 uur en 08.00 uur in de openbare ruimte, buiten de terrassen en
andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken te gebruiken,
behoudens machtiging van de burgemeester. Het bezit van geopende recipiënten die
alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavig
artikel.
§2. Het is verboden alcoholische dranken aan te bieden, hetzij tegen betaling, hetzij gratis, via een
automaat.
Gemengde inbreuken
Volgende inbreuken zijn zowel strafbaar volgens het strafwetboek als volgens het politiereglement
van de gemeenten Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas. Voor deze inbreuken heeft het parket het
recht om de vervolging naar zich toe te trekken. Doet ze dit niet, dan worden deze inbreuken op
gemeentelijk niveau afgehandeld. Het parket maakt deze keuze op basis van de ernst en de
omstandigheden van de inbreuk. Dit wordt verder uiteengezet in navolgend protocolakkoord.
Het gaat om volgende inbreuken uit het strafwetboek:
Artikel 25. Slagen en verwondingen (art. 398 Strafwetboek)
Iemand opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen.
Artikel 26. Winkeldiefstal (art. 461 en 463 Strafwetboek)
Het bedrieglijk wegnemen van een zaak die hem niet toebehoort in een winkel of een poging
daartoe.
Artikel 27. Beschadigen voertuig (art. 521, 3e lid Strafwetboek)
De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van
rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

Artikel 28. Vernielen goederen in de openbare ruimte (art. 526 Strafwetboek)
De vernieling of beschadiging van:
- grafsteden, gedenktekens en grafstenen ;
- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering
bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht ;
- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of
andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
Artikel 29. Graffiti (art. 534bis Strafwetboek)
Het zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen.
Artikel 30. Beschadigen onroerende goederen (art. 534ter Strafwetboek)
Het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende eigendommen.
Artikel 31. Beschadigen bomen (art. 537 Strafwetboek)
Het kwaadwillig omhakken van andermans bomen of zodanig verminken dat zij vergaan.
Artikel 32. Beschadigen afsluitingen (art. 545 en 563, 3° Strafwetboek)
Het is verboden:
- grachten geheel of ten dele te dempen ;
- levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken ;
- landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook, te beschadigen of vernielen ;
- grenspalen of bomen, geplant om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen
of verwijderen.
Artikel 33. Beschadigen roerende goederen (art. 559, 1° Strafwetboek)
Het opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans roerende eigendommen.
Artikel 34. Nachtlawaai (art. 561, 1° Strafwetboek)
Het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord.
Artikel 35. Feitelijkheden en lichte gewelddaden (art. 563, 3° Strafwetboek)
De daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en
mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren ; in het bijzonder zij die
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem
kan hinderen of bevuilen.

Artikel 36. Het geheel of gedeeltelijk bedekken van het aangezicht (art. 563bis Strafwetboek)
Zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
Deze bepaling geldt niet in die gevallen waar een arbeidsreglement of een politieverordening naar
aanleiding van feestactiviteiten het niet herkenbaar zijn voorschrijft of toelaat.
Verkeersinbreuken of overtredingen betreffende stilstaan en parkeren
Conform het KB van 9 maart 2014 worden volgende inbreuken welke opgenomen zijn in het KB van 1
december 1975 houdend algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg en hierna letterlijk worden weergegeven, bestraft met een geldboete van 55
euro:
Artikel 37
Binnen de woonerven en de erven is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend
zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter “P” is
aangebracht, of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat (art. 22bis, 4°, a) KB 1 december
1975).
Artikel 38
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en
F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering
(art. 22ter, 1, 3° KB 1 december 1975).
Artikel 39
In voetgangerzones is het parkeren verboden (art. 22sexies, 1 en 2 KB 1 december 1975).
Artikel 40
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting ;
indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of de andere kant
gestald worden (art. 23.1, 1° KB 1 december 1975).
Artikel 41
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld buiten de rijbaan op de gelijkgrondse
berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm; indien het een berm betreft die de
voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook
van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; indien de berm niet breed genoeg is, moet het
voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; indien er geen
bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden (art. 23.1, 2° KB 1 december
1975).
Artikel 42

Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan ;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan
parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden (art. 23.2, eerste
lid, 1°, 2° en 3° en tweede lid KB 1 december 1975).
Artikel 43
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel
75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 opgesteld worden zonder het verkeer van de
andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals
voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (art. 23.3 KB 1
december 1975).
Artikel 44
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te
hinderen of onveilig te maken (art. 23.4 KB 1 december 1975).
Artikel 45
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen
hinderen, inzonderheid (art. 24, eerste lid, 2°, 4° en 7° tot 10° KB 1 december 1975):
45.1 op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
45.2 op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
45.3 in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de
naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
45.4 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke
reglementering;
45.5 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van
die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;

45.6 op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte,
lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden
zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Artikel 46
Het is verboden een voertuig te parkeren (art. 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, en 13° KB 1
december 1975):
46.1 op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op
elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou
verhinderen;
46.2 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of
tramhalte aanwijst;
46.3 voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar
op die inrij is aangebracht;
46.4 op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen
zou verhinderen;
46.5 buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9
is aangebracht;
46.6 op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;
46.7 op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk
besluit van 1 december 1975;
46.8 op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig,
wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
46.9 op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
46.10 buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met
twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.
Artikel 47
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de
schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft (art. 27.1.3
KB 1 december 1975).
Artikel 48
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren (art. 27.5.1 KB 1 december 1975).
Artikel 49

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na
elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht
(art. 27.5.2 KB 1 december 1975).
Artikel 50
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren
(art. 27.5.3 KB 1 december 1975).
Artikel 51
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document
op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig (art. 27bis KB 1
december 1975).
Artikel 52
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 of F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld
worden door automatisch werkende toestellen (art. 68.3 en 71 KB 1 december 1975).
Artikel 53
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht
nemen (art. 70.2.1 KB 1 december 1975).
Artikel 54
Verkeersbord E11 niet in acht nemen (art. 70.3 KB 1 december 1975).
Artikel 55
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken
(art. 77.4 KB 1 december 1975).
Artikel 56
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan (art. 77.5
KB 1 december 1975).
Artikel 57
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die
op de grond zijn aangebracht (art. 77.8 . KB 1 december 1975).
Conform het KB van 9 maart 2014 worden volgende inbreuken welke opgenomen zijn in het KB van 1
december 1975 houdend algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik

van de openbare weg en hierna letterlijk worden weergegeven, bestraft met een geldboete van 110
euro:
Artikel 58
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen
hinderen, inzonderheid (art. 24 lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6° KB 1 december 1975) :
58.1 op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens
plaatselijke reglementering;
58.2 op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
58.3 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze
oversteekplaatsen;
58.4 op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering
onder de bruggen;
58.5 op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid
onvoldoende is.
Artikel 59
Het is verboden een voertuig te parkeren (art. 25.1, 4°, 6° en 7° KB 1 december 1975):
60.1 op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
60.2 op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
60.3 wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
Artikel 60
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in
artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 weg behalve voor de voertuigen
gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in
artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (art. 25.1.14° KB 1 december
1975).
C. Sanctionering en procedure
1. In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de nietreglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle
overtredingen vervat in dit politiereglement.

2. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen
niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening
gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:
- een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is;
- de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
- de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
3. Volgende alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete kunnen worden opgelegd:
- de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door
de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
- de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
De bemiddelingsprocedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden beschreven in het
Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
4. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene
maximum van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip
van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro.
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling.
Inbreuken op stilstaan en parkeren worden, zoals hoger vermeld, steeds gesanctioneerd met een
boete van 55 euro of 110 euro, zoals wettelijk bepaald in het KB van 9 maart 2014.
De aangewezen ambtenaar belast met het opleggen van administratieve sancties wordt uitdrukkelijk
gemachtigd alle briefwisseling met betrekking tot het uitvoeren van zijn ambt te ondertekenen.
5. Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij
afwezigheid van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de
kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen
wie op het ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat
aangeduide persoon de inbreuk niet weerlegt/ontkent, wordt de administratieve geldboete
hem/haar ten laste gelegd.
6. In geval van niet naleven van de voorwaarden opgenomen in een vergunning of toelating zoals
bedoeld in dit politiereglement, kunnen volgende administratieve sancties worden opgelegd:
schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een exploitatie. Deze administratieve

sanctie wordt opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig de GASwet en overeenkomstig het politiereglement dat de gemeentelijke administratieve sancties regelt.
7. De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat dat er een
inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt
gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het
overtreden reglement en dient per post aangetekende brief te gebeuren.
8. Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekende brief of brief tegen ontvangstbewijs
meegedeeld dat er aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt
een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de instelling) op te leggen. Bij
deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en
wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een raadsman.
9. De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en
schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde
van de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen.
10. De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de
gemeentesecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een
aangetekende brief, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
11. Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het
Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot
minderjarigen.
12. Een afschrift van dit politiereglement en de andere gemeentelijke reglementen zal conform art.
119 NGW worden toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank.
13. Dit politiereglement werd voor advies aan de jeugdraad voorgelegd:
- in Beveren op 21 november 2013;
- In Stekene op #;
- In Sint-Gillis-Waas op #
14. Dit bijzonder politiereglement treedt in werking op 1 januari 2016.
D. Protocolakkoorden
PROTOCOLAKKOORD
BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

TUSSEN
De gemeente Beveren, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,
namens wie handelen de Burgemeester Marc Van de Vijver en de gemeentesecretaris Jan Noppe;
De gemeente Sint-Gillis-Waas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en
Schepenen, namens wie handelen de Burgemeester Chris Lippens en de gemeentesecretaris Rudy
Van Puyvelde;
De gemeente Stekene, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,
namens wie handelen de Burgemeester Stany De Rechter en de gemeentesecretaris Dirk de Vetter;
EN
de Procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen Johan Sabbe;
gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het
bijzonder op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft, verkeersinbreuken
uitgezonderd;
gelet op de artikelen 119bis en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet;
gelet op het Algemeen Politiereglement van de gemeente Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene ;
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
A. Toepassingsgebied
Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de Col. 1/2006 van het
College van Procureurs-Generaal (versie zoals herzien op 30 januari 2014) wordt besloten om
minderjarigen uit te sluiten van huidig protocolakkoord.
Inbreuken begaan door minderjarigen zullen uitsluitend op het niveau van het parket worden
behandeld.
B. Wettelijk kader
Artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
(B.S. 1 juli 2013) bepaalt dat de Gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in
een administratieve sanctie voor inbreuken op de artikelen 398, 448, 521, derde lid, 461, 463, 526,
534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2°, 563, 3° en 563bis van het Strafwetboek.
Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde
Procureur des Konings en het College van Burgemeester en Schepenen of het gemeentecollege. Dit
protocol respecteert alle wettelijke bepalingen inzake de voorziene procedures voor de overtreders
en mag niet afwijken van hun rechten.
C. Protocolakkoord

Artikel 1 - Uitwisseling van informatie
1.1 Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen
van hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de Procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan,
hierna "referentiemagistraat GAS" genoemd. De door dit akkoord verbonden steden/gemeenten
kunnen de referentiemagistraten contacteren in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de
wet of onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde
processen-verbaal.
1.2 De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de
steden/gemeenten zijn vermeld in een aan dit protocolakkoord gevoegde bijlage. De briefwisseling
en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties
worden aan hen gericht.
1.3 De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde
personen onverwijld te melden.
1.4 De gemeenten bezorgen de Procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en
het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de administratieve
sancties moet worden verstuurd. Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op
te stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid
van een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één
maand na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de
Procureur des Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat.
Artikel 2 - Algemene voorwaarden
2.1 De feiten dienen op grond van de vaststellingen onherroepelijk vast te staan.
2.2 Alle minderjarigen, zijnde alle personen beneden de volle leeftijd van 18 jaar, worden uitgesloten
van de toepassing van dit protocolakkoord.
2.3 Bij vaststellingen ten laste van een onbekende dader, zal geen kopie van het proces-verbaal
worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.
Indien de dader evenwel binnen de maand na de vaststellingen van de feiten alsnog geïdentificeerd
wordt, kan de Procureur des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken
aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar.
2.4 Als de bevoegde sanctionerende ambtenaar, tijdens het toepassen van de procedure tot het
opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk
ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, draagt hij het dossier over aan bij de
referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij
zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip van het feit
waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij deelt zijn beslissing mee aan de
sanctionerend ambtenaar binnen de termijn van 2 maanden na ontvangst van het dossier.

2.5 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te
vragen bij de verbaliserende politiediensten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het procesverbaal of na verweer van de overtreder.
2.6 Indien aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldaan is, kan de
sanctionerende ambtenaar, vanaf de ontvangst van kopie van de vaststellingen, de GAS-procedure
opstarten. Hij zal dus geen mededeling van de Procureur des Konings dienen af te wachten.
Uitzondering: de Procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke
omstandigheden eigen aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot
strafrechtelijke vervolging over te gaan. Deze omstandigheden kunnen onder meer betrekking
hebben op:
-

de omvang van de schade;
recidive;
de hoedanigheid van de verdachte;
de leeftijd van de verdachte;
veelheid van de feiten;
publieke beroering.

2.7 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten
bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking komen voor
administratieve sancties of met feiten die hebben geleid tot een gerechtelijke vrijheidsberoving,
bevestigd door de Procureur des Konings.
2.8 De gemeentelijke administratieve sanctie wordt toegepast op gemengde inbreuken die zich
voordoen als openbare overlast, dus niet op gemengde inbreuken die louter binnen de familiale sfeer
gepleegd worden1.
2.9 De gemeente verbindt er zich toe te streven naar volledig herstel van de geleden schade.
Artikel 3 - Afhandeling van de gemengde inbreuken.
3.1. Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve
sanctie:
3.1.1. inbreuk op artikel 398 van het Strafwetboek2, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en
b. de afwezigheid van enige verzwarende omstandigheid, en
c. de dader (of daders) van het feit is (zijn) niet gekend voor geweldsdelicten (d.w.z. slagen,
bedreigingen, belaging, vermogensdelicten met geweld, zedendelicten, enz. volgens de

1

Handelt om gemengde inbreuken die omschreven worden als intrafamilaal geweld overeenkomstig de
bepalingen van de COL3/2006, zijnde alle vormen van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen
leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.
2
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot
zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen.
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van
een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro.

Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling,
en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast.
3.1.2. inbreuk op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek3, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en
b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 125,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en
c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
winkeldiefstallen volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar,
zoals blijkt uit de vaststelling, en
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte, en
f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.
3.1.3. inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek4, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.
3.1.4. inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek5, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

3

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal wordt
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.
4
Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en
geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.
5

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro
wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd
zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere
openbare gebouwen zijn geplaatst.

3.1.5. inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek6, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.6. inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek7, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.7. inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek8;
3.1.8. inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek9, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.9. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:
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Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti
aanbrengt op roerende of onroerende goederen.
7
Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende
eigendommen beschadigt.
8
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of
een of meer enten vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van
acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die
straffen alleen.
9
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt,
levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende
erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.

a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.10. inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek11;
3.1.11. inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek12, onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.12. inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek13;
3.1.13. inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek14;

3.2. Er wordt in de volgende gevallen geen toepassing gemaakt van de gemeentelijke
administratieve sanctie:
3.2.1. inbreuk op artikel 448 strafwetboek15.
10

Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in
boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of
vernielen.
11
Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een
van die straffen alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor
de rust van de inwoners kan worden verstoord.
12
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.
13
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij
niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren;
in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand
werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.
14
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in
de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen,
zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens
arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Artikel 4 – Kennisgevingen

4.1. Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties dient de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing ter kennis te brengen van
de overtreder per aangetekende brief en, in geval van de in artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bedoelde inbreuken (gemengde
inbreuken), van de Procureur des Konings.
De kennisgeving aan de Procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze
een lijst te bezorgen aan het parket van de Procureur des Konings met vermelding van het procesverbaalnummer, de naam en de voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de
genomen beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de Procureur des Konings zal aanleveren.
4.2. Om te voldoen aan artikel 22, § 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties (toesturen aan de Procureur des Konings van een kopie van de
vaststellingen GAS1-inbreuken ten laste van minderjarigen) zal maandelijks op uniforme digitale
wijze aan de Procureur des Konings een lijst worden bezorgd houdende de GAS1-inbreuken begaan
door minderjarigen, met vermelding van het proces-verbaalnummer, de naam en de voornamen van
de minderjarige, de geboorteplaats en –datum, de aard van de inbreuken en de genomen
beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de Procureur des Konings zal aanleveren.

4.3. Met betrekking tot de inbreuken die principieel niet in aanmerking komen voor de toepassing
van gemeentelijke administratieve sancties zal de politie geen kopie van vaststellingen aan de
sanctionerend ambtenaar bezorgen.
Artikel 5 – Wijzigingen
Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van addendum,
behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig
protocolakkoord.
Artikel 6 - Bijlagen
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Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de
omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden
en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand die
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed,
door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.

De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te
worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.
Artikel 7 – Inwerkingtreding
Onderhavig protocolakkoord treedt in werking op datum van 01 januari 2016.

PROTOCOLAKKOORD
BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
INBREUKEN VERKEER

TUSSEN
De gemeente Beveren, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,
namens wie handelen de Burgemeester Marc Van de Vijver en de gemeentesecretaris Jan Noppe;
De gemeente Sint-Gillis-Waas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en
Schepenen, namens wie handelen de Burgemeester Chris Lippens en de gemeentesecretaris Rudy
Van Puyvelde;
De gemeente Stekene, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,
namens wie handelen de Burgemeester Stany De Rechter en de gemeentesecretaris Dirk de Vetter;
EN
de Procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen Johan Sabbe;

gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het
bijzonder op artikel 23, § 1, vijfde lid;
gelet op de artikelen 119bis en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet;
gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 (B.S. 20/06/14), betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende
toestellen;
gelet op het Algemeen Politiereglement van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene;

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
Wettelijk kader en toepassingsgebied

Artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S.
1 juli 2013) bepaalt dat de Gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een
administratieve sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel
1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Het K.B. van 9 maart 2014 (B.S. 20 juni 14) bepaalt in artikel 1 dat de Gemeenteraad in zijn besluiten
of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de overtredingen van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, die in artikel 2 van het K.B. van 9 maart 2014
worden opgesomd en die begaan worden door meerderjarige natuurlijke personen of door
rechtspersonen. Inbreuken begaan door minderjarigen zullen bijgevolg uitsluitend op het niveau van
het parket worden behandeld.
Protocolakkoord
Artikel 1 - Uitwisseling van informatie
1.1 Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen
van hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de Procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan,
hierna "referentiemagistraat GAS" genoemd. De door dit akkoord verbonden steden/gemeenten
kunnen de referentiemagistraten contacteren in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de
wet of onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde
processen-verbaal.
1.2 De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de
steden/gemeenten zijn vermeld in een aan dit protocolakkoord gevoegde bijlage. De briefwisseling
en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties
worden aan hen gericht.
1.3 De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde
personen onverwijld te melden.
1.4 De gemeenten bezorgen de Procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en
het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de administratieve
sancties moet worden verstuurd. Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op
te stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid
van een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één
maand na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de
Procureur des Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat.
Artikel 2 - Algemene voorwaarden
2.1 De feiten dienen op grond van de vaststellingen onherroepelijk vast te staan.
2.2 Alle minderjarigen, zijnde alle personen beneden de volle leeftijd van 18 jaar, worden uitgesloten
van de toepassing van dit protocolakkoord.

2.3 De processen-verbaal ten laste van een onbekende dader of een niet-geïdentificeerde dader of
persoon zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk worden, voor zover er geen onmiddellijke
inning kan toegepast worden, toegezonden aan de Procureur des Konings.
2.4 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te
vragen bij de verbalisanten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-verbaal of na
verweer van de overtreder.
2.5 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten:
- indien er verkeersinbreuken worden vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig dat op
directe of indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een ongeval, of
- wanneer er een verband is met een andere gemengde inbreuk, of
- voor overtredingen op de autosnelwegen (art. 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties).
2.6 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten
bedoeld in dit protocol in verband staan met andere feiten die niet in aanmerking komen voor een
gemeentelijke administratieve sanctie of feiten die tot een gerechtelijke vrijheidsberoving, bevestigd
door de Procureur des Konings, hebben geleid.
2.7 Aangezien processen-verbaal inzake overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en
overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen, rechtstreeks worden toegezonden aan de sanctionerend ambtenaar, dient de
sanctionerend ambtenaar, telkens niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden waardoor de
ambtenaar zijn bevoegdheid verliest, het origineel proces-verbaal ten laatste binnen één maand na
ontvangst te bezorgen aan de Procureur des Konings, afdeling politieparket.
Artikel 3 - Afhandeling van de inbreuken
3.1 Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve
sanctie:
3.1.1. overtredingen van eerste categorie:
a. artikel 22 bis, 4°, a) koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (binnen de woonerven en de
erven, is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen
of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is, of op plaatsen
waar een verkeersbord het toelaat);
b. artikel 22ter, 1,3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (op de openbare wegen
voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of
die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn
binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden
op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering);

c. artikel 22sexies, 1 en 2 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (in voetgangerszones is het
parkeren verboden);
d. artikel 23.1, 1° (koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg elk stilstaand of geparkeerd
voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting; indien het een rijbaan is met
eenrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden);
e. artikel 23.1, 2° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (elk stilstaand of geparkeerd
voertuig moet worden opgesteld buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde
kommen, op eender welke berm; indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen,
moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter
breed vrijgelaten worden; indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de
berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; indien er geen bruikbare berm is, moet het
voertuig op de rijbaan opgesteld worden);
f. artikel 23.2, eerste lid, 1°, 2°en 3° en tweede lid koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (elk
voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden: 1° zover mogelijk
van de aslijn van de rijbaan; 2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere
plaatsaanleg; 3° in één enkele file. Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel
haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet
overschrijden);
g. artikel 23.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (fietsen en tweewielige bromfietsen
moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te
hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg);
h. artikel 23.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (motorfietsen mogen buiten de rijbaan
en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg
opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te
maken.);
i. artikel 24, eerste lid, 2°, 4° en 7°, 8°, 9° en 10 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg °
(het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen
hinderen, inzonderheid: op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de

fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de
rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; op de rijbaan op 3 meter of
meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; in de nabijheid van de
kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbij gelegen rand van de
dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; op minder dan 20 meter voor de
verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering; op minder dan 20 meter
voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading
inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten
minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve
voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de
onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt);
j. artikel 25.1, 1°,2°,3°, 5°, 8°,9°,10°, 11°,12 en 13° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het
is verboden een voertuig te parkeren: op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander
stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het
wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen; op minder dan 15 meter aan weerszijden van een
bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; voor de inrij van eigendommen, behalve de
voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; op elke plaats waar
het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; buiten
de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is
aangebracht; op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in
artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; op rijbanen met
tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere
voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; op de middelste rijbaan van een
openbare weg met drie rijbanen; buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan
van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt);
k. artikel 27.1.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden onjuiste aanduidingen
op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat
het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft);
l. artikel 27.5.1., 5.2. en 5.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden op de
openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan
vierentwintig uur na elkaar te parkeren. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de
openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan
7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord
E9a, E9c of E9d is aangebracht. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan
drie uur na elkaar te parkeren);

m. artikel 27bis koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet hebben aangebracht van de
speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of
het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van
de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig);
n. artikel 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet in acht nemen van het
verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende
toestellen);
o. artikel 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet in acht nemen van het
verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende
toestellen);
p. artikel 70.2.1. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (verkeersborden E 1, E 3, E 5, E 7 en
van het type E 9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen);
q. artikel 70.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het verkeersbord E11 niet in acht
nemen);
r. artikel 77.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden
op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken);
s. artikel 77.5 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden
op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan);
t. artikel 77.8 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden
op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht);
3.1.2. overtredingen van de tweede categorie:
a. artikel 24 lid 1, 1°,2°, 4°, 5°en 6° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is
verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar
zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen
hinderen, inzonderheid: op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen,
behoudens plaatselijke reglementering; op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats

waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten
om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; op de
oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen; op
de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de
bruggen; op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid
onvoldoende is);
b. artikel 25.1, 4°,6° en 7° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig
te parkeren: op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; op de
plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; wanneer de vrije doorgang
op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden);
c. artikel 25.1.14° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig te
parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een
handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg);
3.2 Er wordt geen toepassing gemaakt van de administratieve sanctie in de volgende gevallen:
3.2.1 overtredingen van de vierde categorie:
a. artikel 24, lid 1, 3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig te
laten stilstaan, of te laten parkeren op de overwegen);
Artikel 4 – Kennisgevingen
4.1. De sanctionerend ambtenaar brengt zijn beslissing ter kennis van de Procureur des Konings. Dit
gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze een lijst te bezorgen met vermelding van de pvnummers, namen en voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de genomen
beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de Procureur des
Konings zal worden aangeleverd.
4.2. Met betrekking tot de inbreuken die principieel niet in aanmerking komen voor de toepassing
van gemeentelijke administratieve sancties zal de politie geen kopie van vaststellingen aan de
sanctionerend ambtenaar bezorgen.
Artikel 5 – Wijzigingen

Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van addendum,
behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig
protocolakkoord.
Artikel 6 - Bijlagen
De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te
worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.
Artikel 7 – Inwerkingtreding
Onderhavig protocolakkoord treedt in werking op datum van 01 januari 2016.

